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10 Μαΐου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«7η συνεδρίαση Δ.Σ. Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας:
Δυσκολίες στην εκτέλεση των έργων των Δήμων - Προετοιμασία για τη νέα αντιπυρική
περίοδο - Αναγκαιότητα προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων και θέσπισης
προγράμματος αναβάθμισής τους - Πρόταση για ειδικό πρόγραμμα “Εξοικονομώ” σε
παραδοσιακούς οικισμούς - Υποστήριξη StereaRun»

Στη Λαμία, την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς
Ελλάδας, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
Καθυστερήσεις και διακοπή εργασιών στα έργα των Δήμων λόγω αυξημένων τιμών υλικών και χαμηλών πιστώσεων – Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησής τους

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης,
αναφέρθηκε στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην εκτέλεση των έργων των Δήμων, λόγω της
αύξησης των τιμών των υλικών. «Η εκτόξευση των τιμών των υλικών κατασκευής έχει
δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δημόσιων έργων. Υπάρχουν πλέον πολλές
περιπτώσεις στις οποίες οι συμβάσεις εκτέλεσης των έργων διαλύονται αλλά και περιπτώσεις που
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διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι καθώς καμία εταιρεία δεν υποβάλλει πρόταση, γιατί οι τιμές στα
τιμολόγια του δημοσίου κυμαίνονται πολύ χαμηλότερα από τις τιμές αγοράς. Μετά τη σημαντική
καθυστέρηση που υπήρξε λόγω της πανδημίας, είμαστε πλέον αντιμέτωποι με μία κατάσταση που
μπορεί, σε μεγάλο αριθμό έργων, να μετατρέψει την καθυστέρηση, σε οριστική διακοπή εργασιών.
Ως Π.Ε.Δ. και ως Κ.Ε.Δ.Ε. επισημάναμε από την πρώτη στιγμή τους κινδύνους και την ανάγκη
άμεσων λύσεων. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Καραμανλής δεσμεύτηκε προς την
Κ.Ε.Δ.Ε. ότι σύντομα θα υπάρξει αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου του Δημοσίου, σε
συγκεκριμένα άρθρα των λογαριασμών, όπου υπήρξε σημαντική αύξηση του κόστους των υλικών.
Πιέζουμε η αύξηση αυτή να γίνει άμεσα και σε εύρος που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση των έργων
μας», ανέφερε ο κ. Σουλιώτης.
Επί του θέματος, αρκετά Μέλη του Δ.Σ. επεσήμαναν ότι οι χαμηλές πιστώσεις της Περιφέρειας
αποτελούν έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή εκτέλεση των έργων, καθώς παρότι τα
έργα εκτελούνται, οι πληρωμές καταβάλλονται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές
διακοπές ή επιβραδύνσεις. Ο Πρόεδρος, κ. Σουλιώτης επεσήμανε σχετικά: «Δυστυχώς οι πιστώσεις,
τα πραγματικά χρήματα δηλαδή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που έχουν στη διάθεσή
τους οι Περιφέρειες, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στη Στερεά Ελλάδα, υπολείπονται κατά πολύ των
ετήσιων προϋπολογισμών εκτέλεσης των έργων και κατ’ επέκταση των πραγματικών αναγκών
χρηματοδότησής τους. Συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα μας, τα τελευταία δώδεκα χρόνια, έχει έρθει
αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Στην αρχή η κρίση, στη συνέχεια η πανδημία και τώρα
οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει οι περικοπές να
γίνονται σε βάρος των έργων, που έχουν ως στόχο την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών μας
και την αναβάθμιση του τόπου μας. Πρέπει σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας να
υπάρξει μια σαφής ιεράρχηση των έργων και να δίνεται η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους
Δήμους, να προχωρούν απρόσκοπτα στην υλοποίησή τους». Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να υπάρξει
συνάντηση του Προέδρου της Π.Ε.Δ. με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Σπανό, προκειμένου
να συζητηθεί το θέμα της κατανομής των πιστώσεων στα έργα των Δήμων και η διεκδίκηση
αύξησής τους.
Προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο - Προτάσεις για καλύτερο συντονισμό και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων και των άλλων συνδρομητικών φορέων πρόληψης
και αντιμετώπισης πυρκαγιών

Σε σχέση με την προετοιμασία για την νέα αντιπυρική περίοδο τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της
Θεματικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της και Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ., Δήμαρχος Διρφύων –
Μεσσαπίων, κ. Ψαθάς. Ο κ. Ψαθάς ανέφερε: «Και το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι δύσκολο.
Μετά τις περσινές πυρκαγιές και καταστροφές έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, αλλά μένουν ακόμη
πολλά να γίνουν. Συνεδριάσαμε ως Θεματική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και καταλήξαμε
επιγραμματικά στα εξής: Πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των Δήμων, μέσω ειδικής
χρηματοδότησης, τόσο σε μηχανήματα έργου όσο και σε προσωπικό. Το συγκεκριμένο αποτελεί
πάγιο αίτημά μας και πρέπει να γίνει άμεσα. Επίσης, σε σχέση με τους χειριστές μηχανημάτων, το
πλαίσιο προσλήψεων πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Παρατηρείται το φαινόμενο σε αρκετούς Δήμους
να έχουν μηχανήματα και να μην μπορούν να προσλάβουν χειριστές. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη
η ενίσχυση των Δασαρχείων με πόρους και προσωπικό. Δυστυχώς, τα Δασαρχεία δεν μπορούν υπό
τις υφιστάμενες συνθήκες να είναι αποτελεσματικά, γιατί όχι μόνο δεν έχουν τα χρήματα για να
προχωρήσουν στα βασικά έργα αντιπυρικής προστασίας, αλλά δεν έχουν και το προσωπικό για να
εκπονήσει τις σχετικές μελέτες και να κάνει τους διαγωνισμούς. Θεωρούμε επίσης απαραίτητο τον
καλύτερο συντονισμό των συνδρομητικών φορέων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και
αναφέρομαι στα Δασαρχεία, τους Δήμους, τον ΔΕΔΔΗΕ, τους δασικούς συνεταιρισμούς και τους
εθελοντές. Η τεχνολογία επιτρέπει την μόνιμη επικοινωνία ατόμων και φορέων, σε πραγματικό
χρόνο και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Τέλος, ειδικά για τις περιόδους υψηλού κινδύνου
εκδήλωσης πυρκαγιάς, κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίηση της αστυνομίας και του στρατού για
την εκτέλεση περιπολιών σε δασικές περιοχές για την υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού
Σώματος». Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. συμφώνησε με τις προτάσεις της Θεματικής
Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και αποφάσισε ομόφωνα την προώθησή τους στα αρμόδια κέντρα
αποφάσεων.
Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για προσεισμικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτιρίων και τη θέσπιση προγράμματος αναβάθμισής τους

Ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, κ. Ψαθάς
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ανέφερε σχετικά: «Η χώρα μας εντάσσεται σε μια άκρως σεισμογενή περιοχή. Παρότι το
γνωρίζουμε, δεν δίνουμε ως Κράτος την προσοχή που πρέπει. Υπάρχουν πολλά παλιά κτίρια, τα
οποία πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη στατικότητά τους και να γίνουν παρεμβάσεις σε όσα από
αυτά κριθεί απαραίτητο, βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου». Το Διοικητικό Συμβούλιο
συμφώνησε με την εισήγηση του κ. Ψαθά και αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος για τον
προσεισμικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτιρίων και τη θέσπιση προγράμματος για την αναβάθμιση
των υποδομών, που θα διαπιστωθεί ότι χρήζουν παρεμβάσεων.
Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε παραδοσιακούς οικισμούς

Με αφορμή επιστολή του Δημάρχου Δελφών και Μέλους του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ.
Ταγκαλή συζητήθηκε το θέμα της αναγκαιότητας θέσπισης ειδικού προγράμματος εξοικονόμησης
ενέργειας σε παραδοσιακούς οικισμούς. Ο κ. Ταγκαλής ανέφερε τα εξής: «Η ενεργειακή κρίση έχει
καταστήσει την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων πιο επίκαιρη και πιο αναγκαία από ποτέ. Στους
παραδοσιακούς οικισμούς ωστόσο, οι περιορισμοί δόμησης και παρεμβάσεων για να διασφαλίζεται η
ομοιογένεια των κτιρίων, καθιστά τις επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιαιτέρως κοστοβόρες
και στις περισσότερες περιπτώσεις ασύμφορες για τους πολίτες. Είναι δίκαιο οι πολίτες των
παραδοσιακών οικισμών να προστατευθούν από την ενεργειακή κρίση και ταυτόχρονα να
διατηρήσουμε τους οικισμούς μας ζωντανούς, δίνοντας κίνητρα στους κατοίκους για τη διαμονή
τους σε αυτούς. Θεωρώ ότι πρέπει να προβλέπεται ειδικό καθεστώς για την ενεργειακή αναβάθμιση
των κτιρίων στις περιοχές αυτές για να διασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση όλων των πολιτών και
των επιχειρήσεων. Προτείνω: 1ον Να παρέχονται αντισταθμιστικά οφέλη, δεδομένης της
απαγόρευσης υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, λόγω των περιορισμών που
υφίστανται στους παραδοσιακούς οικισμούς, 2ον Να θεσπιστεί ειδική κατηγορία, με διακριτό
προϋπολογισμό, για τις κατοικίες και επιχειρήσεις των παραδοσιακών οικισμών στις σχετικές
δράσεις του ΥΠΕΝ και 3ον Στους παραδοσιακούς οικισμούς, να μην υπάρχει η απαίτηση στις σχετικές
δράσεις περί αύξησης της ενεργειακής κατηγορίας ενός κτιρίου, κατά 3 κλάσεις». Το Διοικητικό
Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του κ. Ταγκαλή και αποφασίστηκε η διεκδίκηση
υιοθέτησης και εφαρμογής της πρότασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του 1ου StereaRun

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη διοργάνωση ενός ενιαίου αγώνα δρόμου που θα υλοποιηθεί στις πρωτεύουσες των πέντε
Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς Ελλάδας. «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά, το Sterea Run. Πέντε δηλαδή δρομικούς αγώνες των 10, 5, 1.5 χλμ., οι οποίοι θα
πραγματοποιηθούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων και δη στις πόλεις: Άμφισσα, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Καρπενήσι και Λαμία. Όπως με ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης, κ. Σπανός και ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, κ. Μπουρμάς έχει εξασφαλιστεί ήδη η συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων δρομέων αλλά και η συνεργασία με τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ (Ένωση Αθλητικών Σωματείων Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων). Εκτός από το γεγονός ότι το StereaRun είναι μια πρωτοβουλία που προάγει τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα
είναι παράλληλα μια δράση που θα αποτελέσει ένα σπουδαίο τουριστικό εργαλείο αλλά και προϊόν διαφήμισης των προορισμών μας. Πρέπει να τονίσω δε, ότι τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά σε αθλητικό υλικό για
τα σχολεία των Δήμων στους οποίους θα διεξαχθούν οι αγώνες. Θεωρώ ότι η Π.Ε.Δ., η οποία έχει αποδείξει ότι ανέκαθεν στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και διαφημίζουν τη Στερεά Ελλάδα,

αποφασίστηκε η συμμετοχή της
Π.Ε.Δ. στη διοργάνωση του 1ου StereaRun και η προώθηση του σημαντικού αυτού αθλητικού γεγονός
για τη Στερεά Ελλάδα.
πρέπει να είναι παρούσα και στο συγκεκριμένο γεγονός παρέχοντας τη συνδρομή της». Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Μελών του Δ.Σ. και
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